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The Indian Minister of State for Minority Affairs quotes verses from the Holy 
Quran…and stresses: Terrorism is the greatest enemy for humanity  
 
By: Ahmed Hassan 

 
The Indian MoS for Parliamentary and Minority Affairs Mr. Mukhtar 

Abbas Naqvi said, during his visit to Luxor today that radicalism and terrorism are 
the greatest enemies of humanity and Islam. It is the common duty of all, 
including that of Islamic scholars and the Islamic world, to come forward and be 
united in the endeavours to remove this scourge of terrorism and radicalism, as 
this poses a threat to international peace and stability.  

  

 
The above statements were given by the Indian Minister during his 

participation in the 25th international conference on “The vision of Imams and 
advocates on religious discourse reform and tackling radicalism”, which was 
organized by the Supreme Council for Islamic Affairs in Luxor on the 14th of 



November 2015. The conference was attended by a large number of preachers, 
imams, religious scholars and ministers from about 42 countries.  

 
Mr. Naqvi said, “It is the common duty of all, including that of Islamic 

scholars and the Islamic world, to come forward and be united in the endeavours 
to remove this scourge of terrorism and radicalism.” 

 
“Muslims are bound by a code of conduct which Prophet Mohammed 

(S.A.W.), peace be upon him, set. He forbade the killings of women, children and 
elderly in war. Prophet (S.A.W.) warned that he who kills anyone who has a 
covenant of peace will not go to Paradise. In fact, he taught that justice is not only 
to humans but must be shown to animals and all living things. So much so, that 
cutting of a green tree is banned in Islam. The message of the Holy Qu’ran, as we 
have seen, is that the sanctity of human life is to be respected and any violation in 
this regard would be considered the worst crime. The terror groups have failed to 
lure Indian youths towards their ill design against humanity. ,” Minister Naqvi 
said. 

 
He confirmed in his speech that “Each and every religion of the world be it 

Islam, Hinduism, Christianity teaches about tolerance, peace, communal and 
social harmony, equality and brotherhood.” 

 
Mr. Naqvi highlighted, “Religious discourse needs reform and there is no 

need for reform in religion. Religious discourse assumes significance in the 
current political, social and ideological scenario across the world and it should not 
be interpreted in any manner a change or alteration with religion.” 

 
* * * * * * * 



El Youm El Sabie (newspaper (15-11-2015) 
Alwaled news (15-11-2015)  
Misr Journal newspaper (15-11-2015)  
 
Radicalism and terrorism are the greatest enemies of humanity and Islam 
 

 
MENA:  

The Indian MoS for Parliamentary and Minority Affairs Mr. Mukhtar 
Abbas Naqvi stated that radicalism and terrorism are the greatest enemies of 
humanity and Islam.  

 
In his speech before religious discourse reform conference in Luxor, the 

Indian Minister said, “It is the common duty of all, including that of Islamic 
scholars and the Islamic world, to come forward and be united in the endeavours 
to remove this scourge of terrorism and radicalism.” He added, “Muslims are 
bound by a code of conduct which Prophet Mohammed (S.A.W.), peace be upon 
him, set. He forbade the killings of women, children and elderly in war. Prophet 
(S.A.W.) warned that he who kills anyone who has a covenant of peace will not go 
to Paradise. In fact, he taught that justice is not only to humans but must be shown 
to animals and all living things.” 

 



Mr. Naqvi emphasized, “We must remember that in the 7th century, Islam 
was in the forefront of modernity, based on principles of social justice, economic 
equity, gender equality and democratization of polity. These principles have not 
changed. There are elements that are misinterpreting the Holy Quran and Sunnah 
in a fashion to serve their narrow interests. Islam, in fact, has provided peace and 
stability to different regions of the world.” 

 
The Indian Minister said, “Some “evil forces” are trying to harm the basic 

principles and messages of Islam in the garb of religion. Imams and scholars will 
have to work together across the world and raise their voice unitedly to spread the 
Islam’s real message of peace and brotherhood so that such “evil forces” can be 
isolated. Imams, the religious heads, have great responsibility to ensure that a 
peaceful vision of Islam is produced to ensure the eradication of false beliefs. 
They have the power to influence believers and can create awareness by preparing 
people to honor peace.” 

 
“Religious discourse needs reform and there is no need for reform in 

religion. Religious discourse assumes significance in the current political, social 
and ideological scenario across the world,” Minister Naqvi said.  

 
 The conference was attended by a large number of Imams, religious 

scholars and ministers from about 42 countries.  
 

****** 
 
 
El Youm El Sabie newspaper (14-5-2015) 
 
India fights terrorism and stands against luring youth by terrorist groups  
 
By: Hagar Abdel Hakeem and Mahmoud Mustafa  
 
 The conference on “The vision of Imams and advocates on religious 
discourse reform and tackling radicalism”, which was held in Luxor, hosted the 
Indian MoS for Parliamentary and Minority Affairs Mr. Mukhtar Abbas Naqvi. 
The Indian Minister said in his speech, “Muslims adhering to Islamic faith do not 
endorse violence and treat it against the Islamic ethos. Radicalism and terrorism 



are the greatest enemies of humanity and Islam. Islam is an ethical monotheistic 
religion. 
 

Mr. Naqvi added, “Muslims are bound by a code of conduct which Prophet 
Mohammed (S.A.W.), peace be upon him, set. He forbade the killings of women, 
children and elderly in war. In fact, he taught that justice is not only to humans but 
must be shown to animals and all living things. So much so, that cutting of a green 
tree is banned in Islam.” 

 
“Terrorism is above all murder. Murder is strictly forbidden in Islam. The 

Holy Qu’ran says, “and do not kill a soul that God has made sacrosanct, save 
lawfully.” That is to say that murder is forbidden in Islam, the death penalty 
imposed by the State for a crime is permitted. The Holy Quran further says “… 
who so ever kills a soul, ---it shall be as if he had killed all mankind; and he who 
saves a life, it shall be as if he had given life to all mankind. Prophet (S.A.W.), is 
also quoted saying, “Being kind to others is good in every matter and if kindness is 
removed from people’s hearts, the situation becomes bad and worse,” the Minister 
indicated in his speech.  

 
He also referred to the fact that the Prophet (S.A.W.), allowed women to 

play prominent roles in all realms of life. The Minister highlighted that the Indian 
society is committed to social-communal harmony, brotherhood, unity, equality 
and co-existence. This is the reason that to a large extent, the terror groups have 
failed to lure Indian youths towards their ill design against humanity. 

He concluded his remarks by underlining the role being played by the 
scholars of Al Azhar in view of being Ambassadors in charge of spreading peace 
and the true teachings of Islam.  

 
******* 

 



	

	وزير األقليات الھندي يطالب بالتصدي لإلرھاب والتطرف

  سحر ضياء الدين- بوابة الوفد -القاھرة 

 

طالب وزير الدولة للشئون البرلمانية وشئون األقليات بحكومة الھند مختار عباس ناقفي اليوم العالم اإلسالمي 

 .ھاب والتطرف ووتوحيد الجھود من أجل القضاء عليھاوعلماء المسلمين بالتصدي آلفة اإلر

جاء ذلك في كلمة ألقاھا أمام المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للمجلس األعلى للشئون اإلسالمية باألقصر 

 ."رؤية األئمة والدعاة المتعلقة بإصالح الخطاب الديني والتعامل مع التطرف"حول 

 أكبر أعداء للبشرية جمعاء ولإلسالم مؤكدا ضرورة تضافر وأضاف ناقفي أن اإلرھاب والتطرف ھما

 .الجھود على المستوى الدولي من أجل عزل تلك العناصر التي تمثل خطرا على السالم واالستقرار في العالم

 . دولة42حضر المؤتمر عدد كبير من األئمة والزعماء الدينيين والعلماء والوزراء وممثلي ما يقرب من 



. ي عن ذلك بقوله أن اإلرھاب والتطرف ال تمثل حاليا مشكلة تقتصر على دولة أو منطقة معينةوقد عبر ناقف

وقال ناقفي إنه يجب على العالم أجمع العمل معا . لقد امتد شر اإلرھاب والتطرف ليشمل العالم بأسره

 .لمكافحة ھذا الخطر

فكأنما ...من قتل نفسا "....لقرآن التي تقول واستشھد ناقفي بآيات ا. وأضاف ناقفي أن القتل محرم في اإلسالم

 ."ومن أحياھا فكأنما أحيا الناس جميعا: قتل الناس جميعا

إن رسالة . وأضاف ناقفي أن المسلمين ملتزمون بقواعد السلوك التي وضعھا النبي محمد صلى هللا عليه وسلم

لقد حرم اإلسالم قتل النساء . قتلاإلسالم والرسول محمد واضحة وصريحة ومفادھا أن اإلرھاب أشد من ال

 .واألطفال وكبار السن حتى في أثناء الحروب

وفي الواقع أنه أشار إلى أن الرحمة ال . النبي حذر بأن من يقتل معاھدا ال يشم رائحة الجنة"وقال ناقفي إن 

سالم يحرم قطع وبذلك فإن اإل. تكون تجاه البشر فقط لكنھا يجب أن تكون تجاه الحيوانات وكافة الكائنات

 .األشجار الخضراء

إن رسالة القرآن الكريم، كما رأينا، ھي ضرورة احترام حرمة الحياة البشرية وأي تجاوز في ھذا األمر 

 .يعتبر جريمة نكراء

ًوقال ناقفي أن علينا أن نتذكر أنه خالل القرن السابع، كان اإلسالم يقود مسيرة الحداثة بناء على مبادئ 

لقد أرسى اإلسالم في . ماعية والتكافؤ االقتصادي والمساواة بين الجنسين وديمقراطية الحكمالعدالة االجت

ھناك حاجة . وتلك المبادئ لم تتغير. الحقيقة السالم واالستقرار في العديد من مناطق العالم على مدى قرون

 .إلى تعزيز وتفعيل تلك المبادئ

  



  

 باب في مؤتمر باألقصرالھند تحارب اإلرھاب وتمنع استقطاب الش

    

  م12:51 - 2015/نوفمبر/14السبت 

 ھاجر الحكيم ومحمود مصطفي

 للمجلس األعلى للشئون 25 انطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات الجلسة الثانية من المؤتمر الـ
 رؤية العلماء واألئمة في تجديد الخطاب الدينى«اإلسالمية، المنعقد اآلن باألقصر، تحت عنوان 

 .»وتفكيك الفكر المتطرف

 



وحرص كل من الدكتور حلمى النمنم، وزير الثقافة،، ومحمد أحمد حسين مفتي القدس والديار 
الفلسيطينة، وعبد الحي عزب، رئيس جامعة األزھر، وشمس لدين كريم، نائب رئيس الجامعة 

 .المصرية في كازاختسان، على حضور الفعاليات

 بالھند، الذي أكد في كلمته إن و األقلياتوزير الشئون البرلمانية اف المؤتمر مختار عباس ضواست
ً، مشيرا إلى توحيد واألمةالدين اإلسالمي يحث على نبذ العنف، وأن التطرف من ألد أعداء اإلسالم 

 .الصف من أجل استئصال التطرف، واإلسالم دين التوحيد

ليه من أخالق عوا سنة النبي وما نص عوذكر أن المسلمين ملتزمون باألخالق، ويجب عليھم أن يتب
 في اإلسالم ومنع قطع األشجار، الفتا إلى أن اإلسالم العدالة إلى مفھوم ضافةباإلفي حالة الحرب، 

 .يحث الناس على الحفاظ على حقوق الناس، ويحذر شن الحروب

ة لعقوبة اإلعدام  بالنسبأماوتابع أن اإلرھاب ھو قتل بغير حق، وھو محذور حذرا باتا في اإلسالم، 
، وكما قال النبي �� يةاآللمرتكبي الجرائم، مسموح بھا، ألن من قتل نفس بغير نفس سورة المائدة 

 ، وھذا يعني أن المرء يجب عليه أن يكون رحيما في كافه األمور، »ال تنزع الرحمة إال من شقي«

  

مختلفة، وقال إنه ينبغي لإلعالم أن وقال إن النبي سمح للسيدات بلعب أدوار بارزة في مناحي الحياة 
يلعب دورا للتصدي للقضايا المتطرفة، والعمل على عالجھا، وقال إن الھند طبق ذلك من خالل 
تنفيذ الوحدة بين الناس، والوئام بينھم لذلك فشل اإلرھاب في استقطاب الشباب الھندي في تنفيذ 

 .مزاعم اإلرھاب

 .م نشر تعاليم الدين الصحيحھ لنشر السالم، ومھمت األزھر ھم سفراءعلماءوأشار إلى أن 

* * * * * * 



 

 للبشرية عدو أكبر اإلرھاب: ھندي وزير

  -  2015/نوفمبر/15 األحد

 أ ش أ

 والتطرف اإلرھاب بأن نقفي عباس مختار الھندي األقليات وشؤون البرلمانية للشؤون الدولة وزير صرح 
 عزل أجل من الدولي المستوى على الجھود تضافر ضرورة مؤكدا كلھا، وللبشرية لإلسالم أعداء أكبر ھما
 .العالم في واالستقرار السالم على خطرا تمثل التي العناصر ھذه

 الفكر وتفكيك الديني الخطاب تجديد في والدعاة األئمة رؤية( مؤتمر أمام ألقاھا التي كلمته في -  نقفي وشدد
 المسلمين، وعلماء اإلسالمي العالم فيھم بما الجميع، تعاون ضرورة على - األقصر مدينة في) التطرف
 معينة، منطقة أو دولة على قتصري ال والتطرف اإلرھاب خطر إن" وقال.. والتطرف اإلرھاب آلفة للتصدي

 ملتزمون المسلمين وأن اإلسالم، في محرم القتل أن موضحا بأسره، العالم ليشمل يمتد اإلرھاب شر إن بل
 )".وسلم عليه هللا صلى( محمد النبي وضعھا التي السلوك بقواعد

 حرم فلقد القتل، من أشد اإلرھاب أن ومفادھا وصريحة واضحة محمد والرسول اإلسالم رسالة أن" وأضاف
 يشم ال معاھدا يقتل من أن من حذر والنبي الحروب، أثناء في حتى السن وكبار واألطفال النساء قتل اإلسالم
 تجاه تكون أن يجب لكنھا فقط البشر تجاه تكون ال الرحمة أن إلى أشار أنه الواقع وفي الجنة، رائحة

 ".الكائنات وكافة الحيوانات

 االجتماعية العدالة مبادئ على بناء الحداثة مسيرة يقود اإلسالم كان السابع، القرن خالل أنه نقفي ولفت
 واالستقرار السالم مبادئ أرسى اإلسالم وأن الحكم، يمقراطيةود الجنسين بين والمساواة االقتصادي والتكافؤ

 الدين استخدام تسئ التي العناصر على للتغلب المبادئ تلك وتفعيل لتعزيز داعيا العالم، مناطق من العديد في
 .الضيقة الشخصية مصالحھا أجل من

 والوحدة الرحمة على تنطوي التي لإلسالم الحقيقية بالرسالة تضر الضالين األفراد بعض أفعال أن وأكد
 الحكومية والھيئات الدينيين والقادة المجتمع بين والتواصل التنسيق بضرورة مطالبا واألخوة، والسالم
 الديني الخطاب تجديد أن معتبرا ،الديني الخطاب بتجديد طالب كما العناصر، تلك مثل مع للتعامل واإلعالم
 .العالم حول الراھن واإليديولوجي واالجتماعي السياسي المشھد ظل في خاصة أھمية ذات مسألة

 .دولة 42 من يقرب ما وممثلي والوزراء والعلماء األئمة من كبير عدد المؤتمر حضر وقد



  

  

 اإلرھاب أكبر عدو للبشرية: ويؤكد.. وزير األقليات الھندي يستشھد بالقرآن
  م05:26 15/11/2015األحد 

 أحمد حسن

  

 صرح وزير الدولة للشؤون البرلمانية وشؤون األقليات بحكومة الھند مختار عباس ناقفي اليوم في

األقصر، أن اإلرھاب والتطرف ھما أكبر أعداء للبشرية جمعاء ولإلسالم، مؤكدا على ضرورة تضافر 

الجھود على المستوى الدولي من أجل عزل تلك العناصر التي تمثل خطرا على السالم واالستقرار في 

 .العالم

 

لس األعلى للشؤون جاء ذلك فى كلمته التي ألقاھا أمام المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للمج

، والذى "رؤية األئمة والدعاة المتعلقة بإصالح الخطاب الديني والتعامل مع التطرف"اإلسالمية حول 

   دولة42حضره عدد كبير من األئمة والزعماء الدينيين والعلماء والوزراء وممثلى ما يقرب من 

ء المسلمين أن يتصدوا آلفة اإلرھاب وقال ناقفي، إنه من واجب الجميع بما فيھم العالم اإلسالمي وعلما

  .والتطرف ويوحدوا جھودھم من أجل القضاء عليھا



وقد عبر ناقفي عن ذلك بقوله أن اإلرھاب والتطرف ال تمثل حاليا مشكلة تقتصر على دولة أو منطقة 

  .معينة، مضيفا أن شر اإلرھاب والتطرف امتدا ليشمال العالم بأسره

أجمع العمل معا لمكافحة ھذا الخطر، مشيرا أن القتل محرم في اإلسالم، وأضاف، إنه يجب على العالم 

ومن أحياھا فكأنما : فكأنما قتل الناس جميعا...من قتل نفسا"....واستشھد ناقفي بآيات القرآن التي تقول 

  ."أحيا الناس جميعا

 عليه وسلم، وأن وأكد ناقفي، أن المسلمين ملتزمون بقواعد السلوك التي وضعھا النبي محمد صلى هللا

رسالة اإلسالم والرسول محمد واضحة وصريحة ومفادھا أن اإلرھاب أشد من القتل، لقد حرم اإلسالم 

  .قتل النساء واألطفال وكبار السن حتى في أثناء الحروب

 النبي قد حذر بأن من يقتل معاھدا ال يشم رائحة الجنة، وفي الواقع أنه أشار إلى أن الرحمة ال: "وتابع

تكون تجاه البشر فقط لكنھا يجب أن تكون تجاه الحيوانات وكافة الكائنات، وبذلك فإن اإلسالم يحرم 

  .قطع األشجار الخضراء

وأشار إلى إن رسالة القرآن الكريم، ھي ضرورة إحترام حرمة الحياة البشرية وأي تجاوز في ھذا 

أقدامه في الھند بسبب ما تتميز به من األمر يعتبر جريمة نكراء، مؤكدا أن اإلرھاب فشل في ترسيخ 

  .وحدة ثقافية متأصلة وديمقراطية نشطة

 

 الدين من استخداموأعلن ناقفي، أن كل ديانات العالم تعلمنا الرحمة والوحدة والسالم واألخوة، وينبغي 

  .أجل تحقيق الخير لكافة قطاعات المجتمع

 

وذكر ناقفى، أن الخطاب الديني بحاجة إلى إصالح بينما ال يحتاج الدين إلى ذلك، وتعد مسألة إصالح 

الخطاب الديني ذات أھمية خاصة في ظل المشھد السياسي واالجتماعي واإليديولوجي الراھن حول 

 .العالم، وال ينبغي فھم ذلك بأي حال من األحوال على أنه تغيير أو تبديل في الدين



 

 اإلرھاب والتطرف ھما أكبر أعداء لإلسالم وللبشرية كلھا

  2015 نوفمبر 15

   

صرح وزير الدولة للشؤون البرلمانية وشؤون األقليات الھندي مختار عباس نقفي بأن اإلرھاب 
والتطرف ھما أكبر أعداء لإلسالم وللبشرية كلھا، مؤكدا ضرورة تضافر الجھود على المستوى 

 .ل ھذه العناصر التي تمثل خطرا على السالم واالستقرار في العالمالدولي من أجل عز

رؤية األئمة والدعاة في تجديد الخطاب الديني ( في كلمته التي ألقاھا أمام مؤتمر -وشدد نقفي 
 على ضرورة تعاون الجميع، بما فيھم العالم اإلسالمي - في مدينة األقصر ) وتفكيك الفكر التطرف
إن خطر اإلرھاب والتطرف ال يقتصر "وقال .. لتصدي آلفة اإلرھاب والتطرفوعلماء المسلمين، ل

على دولة أو منطقة معينة، بل إن شر اإلرھاب يمتد ليشمل العالم بأسره، موضحا أن القتل محرم 
صلى هللا عليه (في اإلسالم، وأن المسلمين ملتزمون بقواعد السلوك التي وضعھا النبي محمد 

 ."(وسلم

رسالة اإلسالم والرسول محمد واضحة وصريحة ومفادھا أن اإلرھاب أشد من القتل، أن "وأضاف 
فلقد حرم اإلسالم قتل النساء واألطفال وكبار السن حتى في أثناء الحروب، والنبي حذر من أن من 
 يقتل معاھدا ال يشم رائحة الجنة، وفي الواقع أنه أشار إلى أن الرحمة ال تكون تجاه البشر فقط لكنھا

 ."يجب أن تكون تجاه الحيوانات وكافة الكائنات

 

ولفت نقفي أنه خالل القرن السابع، كان اإلسالم يقود مسيرة الحداثة بناء على مبادئ العدالة 
االجتماعية والتكافؤ االقتصادي والمساواة بين الجنسين وديمقراطية الحكم، وأن اإلسالم أرسى 

 مناطق العالم، داعيا لتعزيز وتفعيل تلك المبادئ للتغلب على مبادئ السالم واالستقرار في العديد من
 .العناصر التي تسئ استخدام الدين من أجل مصالحھا الشخصية الضيقة



 

وأكد أن أفعال بعض األفراد الضالين تضر بالرسالة الحقيقية لإلسالم التي تنطوي على الرحمة 
لتواصل بين المجتمع والقادة الدينيين والوحدة والسالم واألخوة، مطالبا بضرورة التنسيق وا

والھيئات الحكومية واإلعالم للتعامل مع مثل تلك العناصر، كما طالب بتجديد الخطاب الديني، 
معتبرا أن تجديد الخطاب الديني مسألة ذات أھمية خاصة في ظل المشھد السياسي واالجتماعي 

 .واإليديولوجي الراھن حول العالم

 

 . دولة42د كبير من األئمة والعلماء والوزراء وممثلي ما يقرب من وقد حضر المؤتمر عد



  
  
  

  
  
 أ ش.أ

  
 اإلرھاب بأن نقفي عباس مختار الھندي األقليات وشؤون البرلمانية للشؤون الدولة وزير صرح

 من الدولي المستوى على الجھود تضافر ضرورة مؤكدا كلھا، وللبشرية لإلسالم أعداء أكبر ھما والتطرف
 .العالم في واالستقرار السالم على خطرا تمثل التي العناصر ھذه عزل لأج

  
 الديني الخطاب تجديد في والدعاة األئمة رؤية (مؤتمر أمام ألقاھا التي كلمته في -  نقفي وشدد

 وعلماء اإلسالمي العالم فيھم بما الجميع، تعاون ضرورة على - األقصر مدينة في) التطرف الفكر وتفكيك
 أو دولة على يقتصر ال والتطرف اإلرھاب خطر إن "وقال.. والتطرف اإلرھاب آلفة للتصدي ين،المسلم
 وأن اإلسالم، في محرم القتل أن موضحا بأسره، العالم ليشمل يمتد اإلرھاب شر إن بل معينة، منطقة

 ."(وسلم عليه هللا صلى (محمد النبي وضعھا التي السلوك بقواعد ملتزمون المسلمين
  

 القتل، من أشد اإلرھاب أن ومفادھا وصريحة واضحة محمد والرسول اإلسالم رسالة أن "فوأضا
 يقتل من أن من حذر والنبي الحروب، أثناء في حتى السن وكبار واألطفال النساء قتل اإلسالم حرم فلقد

 تكون أن يجب لكنھا فقط البشر تجاه تكون ال الرحمة أن إلى أشار أنه الواقع وفي الجنة، رائحة يشم ال معاھدا
 ."الكائنات وكافة الحيوانات تجاه

  
 العدالة مبادئ على بناء الحداثة مسيرة يقود اإلسالم كان السابع، القرن خالل أنه نقفي ولفت
 السالم مبادئ أرسى اإلسالم وأن الحكم، وديمقراطية الجنسين بين والمساواة االقتصادي والتكافؤ االجتماعية



 تسئ التي العناصر على للتغلب المبادئ تلك وتفعيل لتعزيز داعيا العالم، مناطق من ديدالع في واالستقرار
 .الضيقة الشخصية مصالحھا أجل من الدين استخدام

  
 الرحمة على تنطوي التي لإلسالم الحقيقية بالرسالة تضر الضالين األفراد بعض أفعال أن وأكد

 والھيئات الدينيين والقادة المجتمع بين والتواصل سيقالتن بضرورة مطالبا واألخوة، والسالم والوحدة
 تجديد أن معتبرا الديني، الخطاب بتجديد طالب كما العناصر، تلك مثل مع للتعامل واإلعالم الحكومية
 حول الراھن واإليديولوجي واالجتماعي السياسي المشھد ظل في خاصة أھمية ذات مسألة الديني الخطاب
 .العالم

  
 .دولة 42 من يقرب ما وممثلي والوزراء والعلماء األئمة من كبير عدد تمرالمؤ حضر وقد



 
 

 اإلرھاب والتطرف أكبر أعداء البشرية:ويؤكد..وزير األقليات الھندي يستشھد بالقرآن..بالصور
 

 عالء المنياوي
  م04:29 - 15.11.2015األحد 

الھند مختار عباس ناقفي إن اإلرھاب قال وزير الدولة للشؤون البرلمانية وشؤون األقليات بحكومة 

 .والتطرف ھما أكبر أعداء البشرية جمعاء

جاء ذلك خاللي كلمته أمام المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية قبل 

 . اختتامه اليوم باألقصر

 

 

 



 

مسلمين أن يتصدوا آلفة اإلرھاب وأشار إلى أنه من واجب الجميع بما فيھم العالم اإلسالمي وعلماء ال

 .والتطرف ويوحدوا جھودھم من أجل القضاء عليھا

 

حيث امتد شر ، وقال إن اإلرھاب والتطرف ال يمثالن مشكلة تقتصر على دولة أو منطقة معينة

 .وإنه يجب على العالم أجمع العمل معا لمكافحة ھذا الخط. اإلرھاب والتطرف ليشمل العالم بأسره

 

من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في األرض فكأنما { :القتل محرم في اإلسالم مستشھدا بالقرآنوأكد أن 

وأن المسلمين ملتزمون بقواعد السلوك التي }،قتل الناس جميعا ومن أحياھا فكأنما أحيا الناس جميعا 

وصريحة وتؤكد أن رسالة اإلسالم والرسول محمد واضحة ،وضعھا النبي محمد صلى هللا عليه وسلم

حيث حرم اإلسالم قتل النساء واألطفال وكبار السن حتى في أثناء ،ومفادھا أن اإلرھاب أشد من القتل

 .الحروب



 

النبي حذر بأن من يقتل معاھدا ال يشم رائحة الجنة وأن الرحمة ال تكون تجاه البشر "وقال ناقفي إن 

ذلك فإن اإلسالم يحرم قطع األشجار فقط لكنھا يجب أن تكون تجاه الحيوانات وكافة الكائنات وب

ورسالة القرآن الكريم، كما رأينا، ھي ضرورة احترام حرمة الحياة البشرية وأي تجاوز في ،الخضراء

 .ھذا األمر يعتبر جريمة نكراء

ًعلينا أن نتذكر أنه خالل القرن السابع، كان اإلسالم يقود مسيرة الحداثة بناء على مبادئ :وأضاف

لقد أرسى اإلسالم في . ماعية والتكافؤ االقتصادي والمساواة بين الجنسين وديمقراطية الحكمالعدالة االجت

الحقيقة السالم واالستقرار في العديد من مناطق العالم على مدى قرون وأن تلك المبادئ لم تتغير وھناك 

 .حاجة إلى تعزيزھا وتفعيلھا

******* 

 


